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Elementary OS

naast Windows 10, u stelt de juiste 
tijdzone in en u bedenkt een naam 
en wachtwoord (afbeelding 2). Na 
afloop herstart u uw systeem en 
kunt u in een bootmenu voortaan 
kiezen tussen uw Windows-installa-
tie en elementary OS.

BUREAUBLAD

VERKENNING
U wilt natuurlijk eerst uw gloednieu-
we bureaubladomgeving verkennen. 
Bovenaan treft u allereerst het 
‘paneel’ aan, met links het menu 
voor toepassingen (zie ook verder), 
in het midden de datum en de tijd, 
en rechts de indicators. Deze laatste 
geven de status aan van onder meer 
uw netwerkverbindingen, batterij, 
bluetooth, geluidsinvoer en -uitvoer, 
notificaties voor updates enzovoort. 
Uiterst rechts ziet u ook de aan-uit-
knop (afbeelding 3), met opties als 
Vergrendel, Afmelden, Slaapstand en 
Afsluiten. Helemaal onderaan het bu-
reaublad bevindt zich het zogenoem-
de dock, dat vooral gebruikers van 
macOS vertrouwd zal overkomen. 
Dit bevat alle geopende applicaties, 
evenals uw favoriete toepassingen, 
en laat zich makkelijk aanpassen 
(afbeelding 4). Een app toevoegen 
kan eenvoudigweg door het vanuit 
het Toepassingen-menu te verslepen 
of door met de rechtermuisknop op 
het pictogram van een geopende app 
te klikken en Vastzetten in dock te se-
lecteren. De apps in het dock kunt u 
ook makkelijk naar een andere plaats 
verslepen. Verdere aanpassingen aan 

het dock dienen vanuit de Systeemin-
stellingen te gebeuren.

UPDATES
Elementary OS gaat vergezeld 
van het AppCenter, een appstore 
van waaruit u gratis apps kunt 
installeren.

Een vast onderdeel hiervan is de 
app Updates en als het goed is, is die 
al meteen aan het werk gegaan: het 
klokpictogram rechtsboven meldt u 
wellicht dat er updates klaarstaan 
en ook het icoon van het AppCen-
ter in het dock geeft aan hoeveel 
updates er op u wachten. 

Laten we die updates maar 

meteen installeren. Klik het 
AppCenter-icoon aan (of open het 
vanuit het menu Toepassingen) en 
klik bovenaan op Geïnstalleerd. U 
verneemt nu om welke updates het 
precies gaat en u kunt ze indivi-
dueel dan wel in één keer laten 
bijwerken (afbeelding 5). Wellicht 
wordt hierbij om uw (beheerders)
wachtwoord gevraagd. Mocht u 
zich naderhand wat zelfverzekerder 
voelen in elementary OS, dan kunt u 
updates ook met één commando uit-
voeren vanuit de ‘opdrachtprompt’. 
Hiervoor klikt u op Toepassingen en 
zoekt u naar Terminal. Start de app 
op en voer het volgende commando 

uit: sudo apt-get update && sudo 
apt-get upgrade. Bevestig met de 
Enter-toets, vul uw wachtwoord in 
en bevestig met J. Het hele update-
proces kan wat tijd in beslag nemen. 
Na afloop verlaat u het terminal-ven-
ster met het commando exit of via 
het kruisje linksboven.

NIEUWE APPS
Als u door het menu Toepassingen 
bladert, merkt u dat er al een paar 
applicaties zijn geïnstalleerd, maar u 
hoeft zich zeker niet tot deze vooraf 
geïnstalleerde apps te beperken. 
Open opnieuw het AppCenter en klik 
bovenaan op Startpagina. Wanneer 

EXTRA SOFTWARE
Vindt u de gewenste applicatie niet in het AppCenter, dan hebt u als iets gevorderde 
gebruiker nog wel een paar opties. 

Zo vindt u her en der op het net ook heel wat installeerbare softwarepakketten in 
de vorm van .deb-bestanden, maar om die te kunnen installeren hebt u packetmana-
ger Eddy uit het AppCenter nodig. Via Eddy kunt u dan gemakkelijk deb-pakketten 
installeren. 

Ook ppa’s (personal package archives) zijn behoorlijk populair, en om die in elemen-
tary OS aan de praat te krijgen, moet u wel eerst een Terminal-venster openen en daar 
het commando sudo apt-get install software-properties-common uitvoeren, uw 
wachtwoord invullen en met J  bevestigen.

  Afbeelding 3: De aan-uitknop 
vindt u rechtsboven; anders dus 
dan u gewend bent van Windows.

  Afbeelding 4: U be-
slist zelf welke knoppen 
in het dock beschikbaar 
komen.

  Afbeelding 5: Updates: alles in één keer of toch maar stukje bij beetje?
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